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Wrocław, dnia __________________ 

 

 

       Sąd Rejonowy  

dla Wrocławia______________ 

       III Wydział  Rodzinny i Nieletnich 

        

 

Wnioskodawczyni:  _______________________________ 

    zam. ___________________________ 

    PESEL: ________________________ 

 

Uczestnik postępowania: ______________________________ 

    zam. __________________________ 

     

 

WNIOSEK  

o przywrócenie władzy rodzicielskiej  

 

 Działając imieniem własnym wnoszę o: 

1. Przywrócenie wnioskodawcy _______________ władzy rodzicielskiej nad małoletnim  synem 

______________ (PESEL: ___________), ur. _____________we Wrocławiu. 

 

Ponadto wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z : 

3) odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego ____________________ 

 – na okoliczność pochodzenia małoletniego; 

4) zaświadczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia 

_____________________z dnia _____________________ na okoliczność spłaty zobowiązań 

alimentacyjnych wnioskodawcy względem małoletniego; 

5) z przesłuchania stron na okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku. 

 

Mając na uwadze brzmienie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c., wnioskodawczyni informuje, że strony nie 

podejmowały mediacji we wskazanych wyżej kwestiach. 

http://adwokatrodzinny.wroclaw.pl/


 

UZASADNIENIE 

Małoletni ____________, ur. _____________ we Wrocławiu pochodzi z nieformalnego 

związku wnioskodawcy _______________ i uczestniczki postępowania ___________________. 

dowód: odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia _____________  z dnia _____________, 

sygn. akt III Nsm _____ pozbawiono wnioskodawcę władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem 

______________________________. 

W dniu orzeczenia wnioskodawca przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, gdzie 

odbywał karę 3 lat pozbawienia wolności. Nie utrzymywał w tym czasie kontaktów z synem, nie łożył 

na jego utrzymanie, co skutkowało pozbawieniem władzy rodzicielskiej. 

Wnioskodawca od czerwca 2019r, pozostaje na wolności. Czuje się zresocjalizowany. 

Zamieszkuje wraz ze swoimi rodzicami. Od lipca 2019r. podjął zatrudnienie na stanowisku 

_____________________ w firmie ____________________, za 

wynagrodzeniem________________________________. W lutym 2020r. spłacił też zadłużenie 

alimentacyjne. 

dowód: zaświadczenie Komornika Sądowego z dnia ________________ 

 przesłuchanie stron 

Wnioskodawca po wyjściu na wolność, za przyzwoleniem uczestniczki odnowił kontakty z 

synem. W chwili obecnej uważa, że ma z nim bardzo dobre relacje.  

       Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie. 

 

 

Załączniki: 

1. Odpis wniosku z załącznikami. 

2. Opłata sądowa – 100zł 

3. Odpisy zupełny aktu urodzenia małoletniego 

4. Zaświadczenie Komornika z dnia _____________ 
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